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Pantomima na sucessão de João Paulo II
— ROBERTO SANTOS —

Estaria eu sendo inoportuno? Seria uma imprudência discutir as contradições da Igreja Católica quando
o mundo se ajoelha diante do ataúde de um dos seus
chefes de presença mais avassaladora, que foi se
impondo em um quarto de século eivado de avanços
tecnológicos reproduzidos por uma mídia aleivosa,
paradoxalmente medíocre e cegamente acatada?
Poucos sabem que o exercício do reinado de um
papa decorre de um dogma teocrático, em que se lhe
confere todos os poderes do mundo - Executivo, Legislativo e Judiciário - e se exige que ele seja endeusado como chefe de uma religião e de um Estado, com
seus tentáculos espalhados por todos os países cujas
soberanias são arrogantemente desprezadas.

E

u poderia ter escrito os parágrafos iniciais deste texto. Na verdade, não são
meus. Preferi toma-los emprestado.
Foram escritos por Pedro Porfírio no jornal Tribuna da Imprensa, na edição de domingo passado, 10 (www.tribunadaimprensa.com.br/
coluna.asp?coluna=porfírio). Utilizo-os, pois
são por demais adequados como lead do
meu artigo.

Ao falar do Papa morto e da comoção
que tomou conta de boa parte do mundo,
como seria bom se eu pudesse fazer como
Paulo, segundo o que registra Atos 17.22.
Diante da idolatria sincera dos gregos, Paulo tomou por mote sua religiosidade e disse: “Varões atenienses, em tudo vejo que
sois excepcionalmente religiosos”.
Seria muito bom se pudesse repetir o
gesto substituindo “atenienses” por “católicos”. Na seqüência, poderia falar da inutilidade da sua adoração e da impotência do
“deus morto”. E, assim, passar ao passo
seguinte, aquele em que Paulo, no versículo 23, apresenta o DEUS vivo, Único digno
de toda adoração. Se a manifestação pró
Papa fosse, portanto, uma manifestação de
espiritualidade, tal como a dos gregos, estaria diante de uma oportunidade única de
evangelismo.
Infelizmente isso não é possível, pois
há uma diferença gritante entre os sinceramente enganados atenienses e os midiaticamente manipulados católicos. Tratase, como disse Roberto Pompeu de Toledo,

de “sedução mesclada com alienação” na revista
Veja (http://veja.abril.com.br/130405/pompeu.html).
Isso porque, o Papa falecido representava o oposto do que pensa a maioria dos católicos.
Senão, vejamos os exemplos: O lado bom do
Papa morto era seu conservadorismo, enquanto a
maioria católica é liberal. O Papa era ferrenho defensor do casamento, os pranteadores pregam o
amor livre. O Papa era contra a presença da mulher na liturgia, as carpideiras são feministas. As
posições do Papa a respeito de aborto, homossexualismo e pesquisas com células-tronco embrionárias são as mesmas de Bush. A multidão que
esteve presente na Praça de São Pedro simplesmente odeia Bush.
Nada explica a comoção que tomou conta do
catolicismo a não ser a manipulação da imagem.
Karol Wojtyla era, por sinal, um exímio manipulador
da mídia. Soube não apenas direciona-la a seu favor como doma-la quando necessário. E como foi
necessário.
Começou o pontificado sob o peso da suspeita.
Seu antecessor teria sido assassinado. No Brasil
pouco se sabe sobre isso, até porque a força do
lobby católico impediu traduções de livros importantíssimos sobre o tema. Os que merecem maior credibilidade são: “A Verdadeira Morte de João Paulo
I”, de Jean-Jacques Thierry; “Pontífice”, de Max
Morgan-Witts e Gordon Thomas; “A Batina Vermelha”, de Roger Peyrefitte; “Em Nome de Deus”,
de David Yallop e, meu preferido, “Um Ladrão na
Noite”, de John Cornwell, mesmo autor de “O Papa
de Hitler - A História Secreta de Pio XII”.
Quem quiser ter uma idéia de como ocorreu a
trama, sugiro ver o filme “O Poderoso Chefão IV”.
Não me tomem por leviano ao sugerir uma película
de Hollywood como fundamentação. Quem puder,
que compre os livros, e verá que a inspiração da
ficção está embasada em fatos históricos incontestáveis. Um deles, por sinal, é bem interessante: O
corpo de João Paulo I foi encontrado às 5:30h. Antes disso não fazia sentido alguém adentrar aos
aposentos do Papa. Acontece que por volta das
5:00, os irmãos Ernesto e Renato Signoracc, hábeis
embalsamadores, foram apanhados em suas casas nos arredores de Roma e levados ao Vaticano.
Manter um embalsamador de plantão no Vaticano
de João Paulo II fazia sentido. Leva-los para um
Papa que estava há 30 dias no trono e esbanjando saúde, é suspeitíssimo.
Assim que assumiu o trono, João Paulo II teve
que lidar com os desdobramentos da crise que
levou ao assassinato de Albino Luciani. Não foi à
toa que virou roteiro de filme. Tinha ingredientes
para tal. Um escândalo financeiro sem precedentes abalou a Santa (sic) Sé. No dia 17 de
junho de 1982 estourou a história do Banco Ambrosiano, o banco oficial do Vaticano. Seu diretor, Roberto Calvi, foi encontrado enforcado (suicídio ou assassinato?), Michele Sindona, um
advogado e investidor ligado a Calvi foi preso e

envenenado na prisão, Lício Geli, influente maçom da Loja P-2 e figura íntima do Vaticano, foi
preso por sua conexão com o escândalo e depois extraditado para a Suíça onde era procurado
(www.cacp.org.br/jornalpapado.htm). Claro que
uma suspeita paira até hoje no ar: Teria Geli ligações com a Guarda Suíça, a responsável pela segurança pessoal do Papa?
A tudo Karol Wojtyla assistiu passivo até que
um amigo pessoal, Cardeal Paul Marcinkus, apareceu como suspeito principal. Com mandado
de prisão expedido, João Paulo II deu imunidade
parlamentar ao Cardeal que, até hoje, não pode
se afastar do Vaticano. É, na verdade, um prisioneiro dos 4,4 km2 do Vaticano.
Depois disso o Vaticano enveredou-se por tantos escândalos quantas eram as viagens do Papa.
Entre os de maior repercussão, podemos citar o
assassinato do Chefe da Guarda Suíça por um
dos soldados do Papa e a crise dos padres pedófilos dos Estados Unidos. No primeiro caso, a suspeita de um triângulo amoroso mesclado com histórias de homossexualismo só não abalou estruturas porque foi imediatamente abafado. No caso
dos padres pedófilos, houve uma sangria sem
precedentes dos cofres da Igreja Católica Americana que se viu obrigada a pagar enormes fortunas a título de indenização. O Cardeal Bernard
Law, acusado de encobrir o caso por mais de 40
anos, foi destaque quando rezou a quarta das
nove missas especiais pela salvação da alma do
Papa (http://www11.estadao.com.br/internacional/
noticias/2005/abr/11/124.htm).
Homossexualismo, sexo indevido e pedofilia
são episódios triviais no seio da Igreja Católica
há milênios. Nada de novo. Se veio à tona foi
porque os Estados Unidos são um país com tamanha liberdade de manifestação que possibilitou a visibilidade dos fatos.
Em termos de Brasil, sempre fomos “poupados” das tramóias dos bastidores romanos. Poucos entenderam, por exemplo, o porquê da visita
do Papa ao Brasil em 1980. Quem tiver paciência
de vasculhar os documentos da CNBB para entender os passos do Pontífice em terras tupiniquins terá que faze-lo com estatísticas nas mãos.
Naquele tempo, o protestantismo avançava
avassaladoramente por todo o país, as igrejas católicas estavam às moscas e o Óbolo de São Pedro, polpuda, taxa anual cobrada das paróquias
brasileiras, minguava, os seminários estavam decadentes e isso tudo precisava ser revertido. A
visita de João Paulo II, naqueles dias, tal como sua
morte, nos dias de hoje, revigorou a catolicidade
dos brasileiros. Quanto aos evangélicos, uma pitada de ecumenismo calou a boca dos incautos. Afinal
de contas, como criticar um Papa tão amável?
Anos depois, livros como “Tranqüilamente Católico” (Pe. Zezinho) e “Como lidar com as Seitas”
(Pe. Paulo Gozzi), ambos publicados pela editora
Paulus, mostram que tudo não passou de farsa. E

o próprio Vaticano acabou por jogar a definitiva pá
de cal sobre a ilusão daqueles que acreditaram
nas viagens amistosas de Karol Wojtyla com o
lançamento da contundente encíclica “Dominus
Iesus”. Neste documento, o Papa é taxativo: Ecumenismo é política. Salvação da alma, que é o
que interessa em se tratando de religião, é privilégio único da Igreja Católica Apostólica Romana.
Ago tipo: “Vocês podem até brincar de religião e
vou brincar junto. Mas se quiserem ser salvos,
voltem ao Catolicismo. Quem não o fizer, está no
Inferno”. Tudo isso embalado pelo jingle “A benção,
João de Deus / Tu vens em MISSÃO DE PAZ...”
O teatro da sucessão está apenas começando. O Conclave que terá inicio amanhã, 18, reserva muitas surpresas. As precauções e medo que
tomaram conta do Vaticano foram responsáveis
por cenas nunca dantes vista. A exigência de Silêncio Absoluto dos Cardeais oito dias antes do

Conclave calou a boca destes evitando problemas
maiores. Se um Cardeal romper o silêncio quebra
uma das regras básicas do Conclave. Uma entrevista de Dom Cláudio Hummes, brasileiro contado
entre os papabiles, pode leva-lo à excomunhão.
Ou seja, uma palavrinha do Cardeal de São Paulo
para a Rede Globo pode condena-lo ao Inferno.
Outra atitude inusitada foi a varredura eletrônica realizada nos aposentos onde se hospedarão os Cardeais durante o Conclave (Jornal da
Record, 14/04). Teme-se que haja espionagem
contra os Cardeais.
O New York Times de domingo passado, 10,
trouxe uma extensa matéria com o título “Cardeais buscam comunicador como novo papa” (http:/
/noticias.uol.com.br/midiaglobal/nyti me s/2005/
04/10/ult574u 5297.jhtm). Preparem-se, a pantomima vai continuar. Olho nos jornais. Olho em
Apocalipse 17 e 18.

KOINONIA (SEGUNDA-FEIRA, ÀS 19H)

LAR CRISTÃO: A DISCIPLINA NA FAMÍLIA

Conselhos importantes
na disciplina dos filhos
1) Tenha a Vara da Disciplina e use-a nas ocasiões certas - Provérbios 13:24 e 20:30.
2) Use-a nas costas - e o lugar das costas mais
apropriado são as nádegas - Provérbios 10:13 e 26:3
3) Mantenha o respeito na disciplina física - sem
ira - Provérbios 22:8; com amor - 1 Coríntios 13:48; com explicação - Apocalipse 3:9; e com autoridade - Colossences 3:20
4) Administre a Disciplina Física o mais cedo possível: “O que retém a vara aborrece a seu filho, mas
o que ama, cedo o disciplina” (Provérbios 13:24).
5) Discipline ou exorte sempre num local discreto –
para não envergonhar seu filho.
Não é bom ser envergonhado. Davi pediu isso ao
SENHOR Deus (Salmo 31:1 – “Em Ti, SENHOR, me
refugio; não seja eu jamais envergonhado: livra-me
por tua justiça”. Ele repete este pedido no verso 17.
Vejamos ainda 37:18-19 e 74:21. Paulo, apesar de
repreender severamente os irmãos da Igreja “Batista
Fundamentalista” de Corinto, não queria envergonhá-los (1 Coríntios 4:14. Só quem pode e deve ser
envergonhado são os adversários do Evangelho (Tito
2:8). Em casa, se tiver que disciplina fisicamente ou
com uma repreensão, chame-o para o quarto e fique
a sós com ele. Se estiver na igreja, e for necessário,
peça a chave da secretaria ou de uma sala.
6) Exerça a disciplina de modo claro e criterioso:
Efésios 6:4 e 4:31. Deus estabeleceu de forma clara
os mandamentos (Êxodo 20), e ensinou ao povo de
Israel as bênçãos da obediência e as conseqüências
da desobediência (Deuteronômio 28). Em nossa casa,
nós estabelecemos três pecados que acarretariam
disciplina física: Desobedecer aos pais, mentira e
desrespeito aos mais velhos. As regras eram claras.
7) Explique antes da disciplina, a fim de que eles com-

preendam e não fiquem desanimados - Colossenses
3:21. Deus age assim, sabia? (Provérbios 1:29-31).
Mostre o sentido do choro certo - Hebreus 12:11.
O que deve ser feito depois da disciplina física?
Quais são as desculpas para não disciplinar?
Estes são assuntos da próxima Koinonia!
PEDIDOS DE ORAÇÃO
1 - Vamos agradecer a Deus: Pela boa cirurgia da Lucinha
Marculayne e por sua recuperação; Pela reunião do Conselho de nossa igreja; Pelo Curso de Aconselhamento de
Casais; Pelo emprego da irmã Neide; Pela recuperação da
saúde do Daniel, filhinho do Pr. Cosmo e Sulamita; Pela
compra do carro (Astra) do Marden; Pela conversão da
Dona Maroni (mãe da Dona Eliane) e orarmos por sua saúde.
2 - Vamos orar: Pelo tratamento da Dona Luiza Duarte para
fazer cirurgia cardíaca; Pelo Marcus Vinicius, problemas
no ouvido; Pelo Cláudio (marido da Dona Eliane), por sua
conversão; Pela Maria de Jesus (grávida de gêmeos); Pela
Rita Donato, que vai tirar férias, e está com estresse; Pelas
irmãs da Dona Mazé (da Camilinha): Conceição e Zeneidinha – que está enfrentando sérios problemas; Pela irmã
Rita Ângelo, com gastrite.
3 - Oremos: Por um emprego para o Pr. Cosmo; Pela Anne
Karolyne (do Ricardo), tratamento de glaucoma; Pela Marleide (irmã da Marta): descrente e está grávida e doente do
coração; Pela Venda da casa da Márcia e Neudo, no Sítio S.
João; Pelo Jeová, com problemas de circulação nas pernas;
Pela Dona Rovena (vizinha da Dra. Izolda): tratamento médico; Pela Stéfane Susan (06 anos), tratamento de Leucemia.
4 - Continuar orando: Pelo tratamento da Esterzinha, filha da
Sandra; Pelo sobrinho do Juvenal (Ítalo), com câncer na garganta; Pelo tratamento e conversão do pai da Mara; Pela reconciliação do marido da Cleide (Lívio); Pela dona Avani (sogra do irmão da Neide), com câncer.
5 - E perseverar em oração: Pelo irmão do Romildo (Rubens); Por seu Elias (esposo da irmã Eudalice); Pela Simone (do H. J.) com graves problemas no coração; Pelas cartas aos irmãos em Disciplina; Pela da documentação da
casa da D. Graça Tabosa; Pela Aline da Auristela e a Débora da D. Rita Ângelo (desviadas); Pela fase final do processo trabalhista do Júnior; e do processo do Cláudio Filho.

Tema do Mês de Abril: IGREJAS FIRMES
ESTUDO BÍBLICO: A EPISTOLA AOS EFÉSIOS

O Poder de Deus
para a Igreja EFÉSIOS 1:15-23
Já estudamos “AS BÊNÇÃOS DE DEUS PARA
A IGREJA” - Vs. 3 a 14, quando vimos:
I - Fomos escolhidos antes da fundação do mundo - vs. 3 e 4.
II - Fomos adotados como filhos de Deus - vs. 5 e 6.
III - Fomos remidos pelo sangue de Cristo - vs. 7-10.
IV - Fomos feitos herança do SENHOR Deus - vs. 11-14.
Agora continuaremos a estudar o capítulo 1, principalmente os versículos 15 a 23.
Paulo orou pela igreja de Éfeso, para que Deus fizesse
duas cousas na vida daqueles irmãos (vs. 15 e 16):
I - COMPREENSÃO ESPIRITUAL DE DEUS
- Vs. 17 e 18
1 - Espírito de Sabedoria e Revelação - Vs.17
2 - Iluminação do Coração - Vs. 18
(Provérbios 2:9-10; 4:4,20-23 e 23:26)
II - ENTENDIMENTO DA PROMESSA DE DEUS
- Vs. 18-23
1 - A Esperança da Chamada de Deus - Vs. 18b
Nossa vocação (chamada) é celestial - Hebreus 3:1 e Filipenses 3:20.
2 - A Riqueza da Glória da Herança de Deus - Vs. 18c
A - Gálatas 4:5-7 (Filhos e herdeiros de Deus).
B - Romanos 8:16-17 (Co-herdeiros com Cristo).
C - Tiago 2:5 (Herdeiros do Reino de Deus).
3 - A Suprema Grandeza do Poder de Deus
- Vs. 19-23
A - A Descrição - Vs. 19 - Vejamos
ainda Colossenses 1:29 e 2 Pedro 1:3.
B - O Exemplo - Vs. 20 - O mesmo
poder que sustentou Cristo no Calvário
e que O ressuscitou dentre os mortos.
C - A Comparação - Vs. 21 - Acima de
qualquer outro poder de todo o universo.
D - A Origem - Vs, 22-23 - Em Cristo, temos
tudo que precisamos para amar e agradar
a Deus, obedecer-Lhe e servi-lO! Amém!
Sendo assim, podemos entender agora, no Cap. 2, vs.
de 1 a 10, a Graça de Deus em Nossa Salvação.
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O T.O.M. (Tempo de Oração por Missões) se
reúne todas as quartas-feiras - das 19 às 20 horas - para compartilhar informações sobre Missões e orar pelo trabalho missionário. No mês de
abril, os alunos do Curso de Missões do CBD serão os responsáveis pelas reuniões. Na próxima
quarta-feira, dia 20 de abril, o tema será: “História
de Missões”, sendo responsáveis o irmão Rômulo
e a irmã Eliete. E estaremos orando pela Índia.

BIBLIOTECA DO CBD
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Temos trabalhado muito para organizar a nossa
biblioteca. As equipes de voluntários têm feito um
excelente trabalho para catalogar e tornar disponível o empréstimo de livros. Muitos têm doado livros.
Contudo, há irmãos que estão pegando livros por
empréstimo e não estão devolvendo no prazo estipulado, não renovam, e, às vezes, nem sequer pagam a pequena multa. Para nós, agradecer a colaboração de tantas pessoas nos causa imensa alegria. Pedir ajuda para tão relevante ministério é motivo de necessidade. Mas, exigir respeito, em coisas tão básicas, nos causa enorme tristeza.

E-Mail DA FRANÇA
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“Amados irmãos: Graças a Deus, chegamos
muito bem. Desta vez, as malas chegaram: foram as primeiras que saíram do avião. Aqui está
frio; 7 graus. Soubemos que o Pr. Nogueira está
gripado, estamos orando por ele e por toda a igreja. Nós já estamos com saudades do Brasil. Agradecemos a DEUS pelas orações de vocês.
Um abraço em todos! Marly e François”
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DIA DAS Será um abençoado passeio no dia
14 de maio em Guaiúba, no Hotel
MÃES
Fazenda Vale do Juá. Com o tema:
“Mulher, sempre presente”, o passeio
terá louvores a Deus, mensagem bíblica, comunhão, piscina, açudes e muita alegria.
Os filhos já podem adquirir o convite com a Dona
Margarida e dar esse presentão às suas Mães!
AGENDA DE ABRIL E MA
IO
23 e 24 (sabado e domingo): Conf
erencias Evangelis ticas do ex-p adre Jose Barb
osa, em noss a
Congregacao, em Sao Goncalo.
01 (domingo): Dia das Primicias
, Celebracao da
Ceia do Senhor e Doacao de Alimentos
(Dorcas).
02 (segunda): 17h30min - Reuniao
de Pastores e
Evangelistas.
07 (sabado): 19 horas - Curso de
Aconselhamento para Casais - Parte IV.
14 (sabado): 7h30min - Passeio do
Dia das Maes

de Maio.

– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

* Na próxima edição traremos a agenda completa

AO REBANHO DE DEUS

